Uchwała Nr X/75/19
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) Rada Miejska
w Pyzdrach uchwala co następuje:
§1
Dotacją mogą być objęte obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się
w gminnej ewidencji zabytków, położone na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
§2
O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru mogą starać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
posiadające tytuł prawny do zabytku w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
§3
1. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami.
2. Dotacje, o których mowa w § 2 mogą być udzielane w wysokości do 100% nakładów
koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
3. Jeżeli wnioskodawca na prace lub roboty przy zabytku otrzymuje również inne środki
publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Pyzdry wraz z kwotami
przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100%
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Dotacje nie mogą stanowić zwrotu poniesionych nakładów w latach ubiegłych lub
poniesionych przed złożeniem wniosku o dotację.
5. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż wskazane w umowie.
§4
1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku
wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
wniosku o dotację. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 września roku

poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja z zastrzeżeniem ust. 6. Wnioski
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę,
siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą, wraz z aktualnym
wypisem z właściwego rejestru,
2) uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
5) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych od innych
jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych
prac,
6) informację o ubieganiu się wnioskodawcy o dotację na prace objęte wnioskiem
u innego organu mogącego udzielić dotacji,
7) całkowity kosztorys zadania,
8) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które
mają być przedmiotem dotacji,
9) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie
gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego
wniosek.
5. Złożony wniosek może być poprawiony lub uzupełniony w dodatkowym terminie
określonym przez Burmistrza Pyzdr. Niedotrzymanie tego terminu powoduje odrzucenie
wniosku.
6. W 2019 r. wnioski składa się w terminie do 30 października.
§5
1. Propozycje zakresu prac objętych dotacją oraz ich wysokość Burmistrz Pyzdr
przedkłada Radzie Miejskiej w Pyzdrach.
2. Dotację przyznaje Rada Miejska w Pyzdrach w drodze odrębnej uchwały.
3. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzględnia kwotę
zaplanowaną na ten cel w budżecie.
§6
Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się zgodnie z zawartą umową na rachunek
bankowy wnioskodawcy.

§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/121/2012 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§9
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

